
  

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 

č. 77/2018-2022 ze dne 22. prosince 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 specifických usnesení, 

a to v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 8. prosince 2021 

(RM č. 76/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 77-1313/2018-

2022); 

 
▪ postup v platových stupních u ředitelů příspěvkových organizací (v souboru výroků usnesení 

RM 77-1316/2018-2022); 

 

▪ předloženou prvotní „Studii stavebních úprav objektu Hvězdárny Josefa Sadila Sedlčany, 

rozhledna Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 77-1317/2018-2022); 

 

▪ předložené cenové nabídky na projekční práce kanalizace v Potoční ulici a přeložky vodovodu 

ve Votické ulici, které byly zajištěny a předloženy v režimu vnitřního předpisu č. 2/2014 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění (v souboru výroků usnesení 

RM 77-1318/2018-2022). 

 
Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Rozpočtové opatření č. 7 / 2021 (závěrečné rozpočtové úpravy), a to v plném rozsahu všech 

aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 15 452,0 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2021 o částku 506,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

209 947,0 tis. Kč. Výdaje budou činit celkem 193 906,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do již dříve schváleného rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový 

částkou + 16 041,0 tis. Kč (RM 77-1314/2018-2022); 

 

▪ prodloužení doby trvání smluvního ujednání o podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 

(č. bytu 35/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, 

mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2022 do dne 

31. prosince 2022 (RM 77-1315/2018-2022); 

 

▪ nově sestavené Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany, a to podle předloženého návrhu s ohledem na změnu tarifního stupně a dále Platový 

výměr tajemníka Městského úřadu Sedlčany souvisejícího se změnou nenárokové složky platu, 

a to s účinností ode dne 1. ledna 2022 (sumarizační tabulka údajů); (v souboru výroků usnesení 

RM 77-1316/2018-2022); 

 



 

 

▪ přijetí darů knižních dokumentů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní 

činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 37 976,60 Kč (celkem 211 svazků, 

z toho 210 knih a 1 AV); (RM 77-1319/2018-2022); 

 

▪ Dodatek č. 6 ke stávajícímu smluvnímu ujednání, který bude uzavřen mezi městem Sedlčany 

a obchodní společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., a kterým se upravuje čl. 3, odst. 3.1 

Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu 

nemocnice (konsolidované znění), kterého předmětem je rozdělení dříve smluvně založeného 

práva opce na dobu trvání dalších 18 let, nyní na 2x9 let, přičemž se celková doba případného 

dalšího trvání užívání majetku města Sedlčany, a to po včasném uplatnění tohoto práva, 

nemění, jako ani další smluvní ujednání (RM 77-1322/2018-2022); 

 

▪ text Smlouvy o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 

města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 

s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“), která bude 

poskytovatelem dotace (město Sedlčany), a to pro zpracovávané žádosti období roku 2022, 

využívána jako vzorová (RM 77-1323/2018-2022); 

 

▪ na základě podaných Žádostí o uvolnění finančních prostředků (č. j.: MÚ-S/ŽP/25115/2021 

a č. j.: MÚ-S/ŽP/25122/2021) vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč na každou žádost 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 alokovaných prostředků s ohledem na uzavřené 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (ze dne 6. října 2021), a to z Programu města 

Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2021 s podporovanou 

aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, pro oba případy žadatelů; (v souboru 

výroků usnesení RM 77-1324/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, prvotní „Studii stavebních úprav objektu 

Hvězdárny Josefa Sadila Sedlčany, rozhledna Sedlčany“ postoupit k posouzení projektanty 

ocelových konstrukcí, a to zejména s ohledem na statiku pláště stavby a případnou 

proveditelnost návrhu konstrukčního řešení ve vztahu ke kotvení do stávající stavby (v souboru 

výroků usnesení RM 77-1317/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ na základě doručených nabídek, a to postupem podle vnitřního předpisu č. 2/2014 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o objednání prací 

na projekční činnosti „Kanalizace v Potoční ulici“ a „Přeložky vodovodu ve Votické ulici“, 

od projektantů IČ 87525941; v hodnotě prací 105 000,00 Kč bez DPH, tj. 108 570,00 Kč 

vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 77-1318/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ v postavení zřizovatele Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace (IČ 71294694), 

s podáním žádosti tohoto subjektu a s přijetím případné dotace z Programu 2022 pro poskytnutí 

dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze Středočeského 

Fondu kultury a obnovy památek (tematické zadání Základní knihovny – S knížkou do života), 

na podporu projektu pod názvem „S knížkou do života – vzdělávání pro sedlčanské rodiče 

s předními lektory“ (RM 77-1320/2018-2022); 

 



 

 

▪ s podáním Žádosti příspěvkové organizace, Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; 

IČ 42728452, do Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, a to na podporu realizace projektu pod názvem 

„Hudební festival SUKOVY SEDLČANY“, který je žadatelem plánován uskutečnit v roce 

2022 (RM 77-1321/2018-2022). 

 

 

  


